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Vasárnap, májas 33. 

Nemzet! SzínhAx vmtárnap 
ilutün 3 éraxor: Mélyek a 

.ereíc. esle fél 8 érakor: 
inos vfMB. Hétfőn «rftnet. 

Belvárosi Mozi 4, 8, 8-kor. 
Sfifcék a Hereiemmel. Rétfőn 
Jk 6, 8 Arakor: Sátán az em-
berben. 

Széchenyi Filmszínház 4, 8, 
K órakor: V. Henrik. Hétfőn 
Ü. 8, 8 érakor: Elátkozott hajé. 

Korzó Mozi vasárnap és hét-
főn 4, 6, 8 Arakor: Haro s d-
•efcért. 

.Múzeum: azépmüVészeU és 
ősrégészeti Osztály nyílva 8—2 
örajg. 
^K^yetemt kényvtáf nyitva: 

Somogyi 
S - l Aráig. 

Szolgálatos fyófiyczertárafci 

Apró Jenő: Kossatb Lajos-
augárut 59: Nyilasiv A. örök. 
K. Bokorné: ílAmaí-fcArut 22; 
BalgA Rvh «tr. K. Tfehy B.: 
Mátyás-fér '4; Frankó Andor: 
Dujonlcs-lér 1. 

— Julius Sí-én zárul a vá-
rosok munka versenye. Mint 
ismeretes, Szeged, Kecske-
mét, Hódmezővásárhely és 
Debrecen között közigazga-
tási munkaverseny indult 
ínég A versenyt bejeienlet-
ték a belügyminiszternek, 
Aki ahhoz blzonvos módosí-
tásokkal hozzá .is járult. Az 
'érdekelt (örvény im l óságok 
pénteken Kecskeméten tár-
gyalták le n lel ügy minisz-
ter által kívánt inódositáso-

,'kat és megegyeztek abban, 
hogy a városok munkaver-
senve Julius SÍ-én zárul. 

— A Magyar-jugoszláv 
Társaság szegedi tagozaté 
24-én, hétfőn délután 6 óra-
kor a Társaság helyiségében 
, (Széchenyi-tér 6., I. emelet, 
. Kiss Dávid-palota) műsorral 
egybekötött ismerkedési es-
tet rendez. A Társaság tég-
láit és vendégeket szivesen 
iát a vezetőség. Belépés d5j-

j taínn 

— A város uj autóbuszt 
Bűit forgalomba. A városi 
autóbuszüzemben szombat-
ra elkészült a hatodik sze-
Jnéivszállifő gépkocsi, amit 
hétfőn helyeznek forgalom-
ba a kisteleki vonalon. A 
város aufőbuszparklának 
örvendetes növekedését je-
lenti az ls, hogv a hatodik 
(autóbusz elkészítése után 
avomban hozzáláttak a he-
tedik kocsi építéséhez. 

— A közkórház a sport-
irt. A közkórház dolgozói 
— orvosok, heteghordók, 
altisztek, ápolónők — mun-
kaidő után a kórház kert-
lében közős munkával te-
niszpályát építettek, hogy a 
sporttal felfrissülve foly-
tathassák másnap nehéz 
munkáinkat. 

v Most vásároljon 1 Dolgo-
sóknak 5 százalék árenged-
mény cikketekből Napszem-
üvegek, egészségügyi cikkek 
nagy választékban Opttfcó 
Kígyó-utca 1. 

— Megszűnt a mindszent! 
Járás. Csanádmegye tőr-
vényhatósága a belügymi-
niszter hozzájárulásálásával 
a mindszenti Járást meg-
szüntette és Szentes köz-
ponttal központi Járást szer-
vezett. 

— A KIOSz előadássoro-
zatában szombaton Szeberé-
nyl Alfréd, a KIOSz köz-
ponti szervező titkára Is-
mertette a kisiparosság sze-
repét és történetét a céh-
rendszertől az Ipartestületig, 
az IPOK-on keresztül a 
szabadszervezetig. A sza-
badszervezet jelentőségét a 
kisiparosok túlnyomó része 
már felismerte és ezért nagy 
tömegekben áramlik a 
KlOSz-ba. Ezen keresztül 
szólhat bele az ország kor-
mányzásába és segítheti elő 
saját Jobb jövőjét. 

x Hungária Edényház 
Tisza Lajos-körut SS. 

— Dr. Elek Tibor alezre-
des a Hadbiztosi Akadémia 
nevelő osztály vezetője má-

Jus 25-én (kedden) délután 
órakor a Honvéd Szabad-

egyetem előadássorozatának 
keretében »1848-as forradal-
mak esztendeje? dmmel elő-
adást tart az Ady-téri egye* 
tem nagy előadótermében. 

x Evőeszközök Hungária 
Edényház. 

— Porrlll angol sebószor-
május 24-én délulán 5 

órakor előadást tart a bőr-
klinika lantermében a gyo-
morsebészet haladásáról A 
neves angol sebész rövid 
magyarországi tartózkodása 
alatt Budapesten kívül egye-
dül Szegeden tart előadást 
és előadási Iránt a szegedi 
orvosok körében Igen nagy 
érdeklődés mutatkozik. 

x Alumínium edény Hun-
gária F.dénvház. 

— Női holttest a Tiszában 
Néhány nappal ezelőtt női 
holttestet fogtak ki Szente-
sen a Tiszából. Megállanitol-
ták, hogy a holttest Koval-
esik Margit 24 éves szentesi 
leánnyá! azonos. A boncolás 
adatai a'aoján a holí.est 4 
napja lehetett a vízben, aho-
va eszméletlen átiapotban 
került. Miután bűncselek-
mény gyanúja forog fenn, 
a rendőrség széleskörű nyo-
mozást rendelt el a hálái 
okának megállapítására. 

x Háztartási cikkek Hun-

Í;ária Edénvház Tisza La-
cs-bfirut 35. 
— Állami kecskevasárlási 

akció. Folyó hó 25-én, ked-
den a Hároméves terv tc-
nyészkecske akcióra azon-
nali készpénz fizetés melleit 
vásárt rendezünk. A kecs-
kéket kérjük a következő 
helyekre felvezetni: 1. dél-
előtt 11 órakor Somogvi-
telep Zárda melleit. 2. dél-
után 1 órakor a Pacsirta-
utcai Köztisztasági telep 
mellett. 8.2 órakor a Közvá-
góhíd melletti sertés piac-
téren. 4. 4 órakor Újszeged, 
Tanitóinternátus. A vásár-
ra 5 éven aluli vemhes vagv 
fejős kecskék vezethetők 
fel. Bővebb felvilágosítással 
az Állattenyésztő Egyesület 
szolgál. (Szeged, városi bér-
ház I. 14.) 

— Művészi linóleummct-
szetsorozat Szegedről. Ba-
lázs G. Árpád festőművész — 
akinek művészi munkásfesi-
niénveit a Délmagynrország 
kirakatában csodálták meg 
u szegedi dolgozók — linó-
leummetszetsorozntot készí-
tett Szeged különböző ré-
szeiről. A metszetek igazi 
művész vonalait mutatják és 
a város legjellegzetesebb ré-
szeinek kiemelésével, jelleg-
zetes emberalakokkal kiváló 
karakterisztikus alkotások. 
Ba'ázs G. Árpád a közel-
mullban készítette el anyák-
napi metszetsorozatát is, 
amely ugvancsnk hten ki-
fejező művészi alkotás. 

x Tűzhelyek Hungária 
Edényház. 

— SS-szolgsifatér! Rtóvt 
börtön. Schm rit István kü-
bekházi földműves önként 
lépett az SS-be és ott szol-
gálatot Is teljesített. A nép-
biróság annakidején kétévi 
börtönbüntetésre ítélte, 
arait a NOT őt évre emelt 
fel. 

— öngyilkosság. Doszlop 
Imre 45 éves fáblánsebes-
tyéni gazdálkodó a padlá-
son felakasztotta magát. 
Mire hozzátartozói rátalál-
tak, már halott volt. 

x Zománcedény Hungá-
ria Edényház. 

—• Az MSzMT ismeretter-
jesztő előadásainak soroza-
tában május 27-én Barcza 
Gedeon sakkmester és szak-
író előadást tart. arc ©Ivet 
ezfimultánjáfék követ. Jelent-
kezés Dózsa György-utca 12. 
I. emelet 1. alatt. Nevezési 
díj nincs, a jelentkező ma-
gával hozza sakktábláját. 

x Házasság. Budas László 
és Szél Irénke május hő 
22-én házasságot kötettek. 

MINT EDD IG UGY EZUTÁN I S 

D I V A T Á R U T R Ö V I D Á R U T K Ö T Ö T T Á R U T 
Harisnyát Fehérneműi 

az EXCELSIOR HQRISNYAHflZ-bói 
T i s z a L a j o s R o r u t 

(Takarékosság könyvecske érvényes) 

— A« MNDSz hdrft! Az 
MNDSz ujsomogyitelepi cso-
portja hétfőn este 7 órakor 
taggyűlést tart tisztújítással 
egybekötve. A kecskéstele-
pí csoport kedden este 7 
órakor taggyűlést tart a ve-
zetőség kibővítése céljából. 
A rókusi csoport hélfőn dél-
után 8 órakor műsoros 
kulturelőadást rendez asze-
ged-rókusl Iskolában, 

x Sofőriskola előkészít 
seemélv- és teherautó, mo-
torkerékpár vizsgára felelős-
ség mellett. Müller Béla, Vár 
utca 4. Főposta mellett. Te-
lefon: 648. 

— Pályázat. A vallás- és 
közoktatásügyi miniszter 
pályázatot hirdet a szegedi 
tudományegyetem szülé-
szeti és nőgyógyászati kli-
nikáján ez év szeptember 
1-én kezdődő 18 hónapos 
szülésznőképző intézetbe 
való felvételre. A pályáza-
tokat Junius 15-ig kell be-
adni a szülésznőképző In-
tézet Igazgatóságához. Ér-
deklő; Inl ugyanott lehet. 

x Csepel 100 motorkerék-
párt, kerékpárt, kerékpár-
gumit részletre szállít Mar-
iovíes műszaki üzlet, Tisza 
Lajos-körut 44. 

— Forum naptár. Huszon-
hatodikán, szerdán este 9 
órakor Bortnyik Sándor, a 
Szabad Művészet főszer-
kesztője •Évezredek realiz-
musa a képzőművészetben* 
cimmel vetitettképes elő-
adást tart. Érdeklődőket 
szivesen lát a vezetőség. 

x Gyors- és tfépirásl tan-
folyam (6 és 10 hónapos) 
kezdődik főigazgatósági en-
gedéllyel a dolgozók részé-
re, rendkívül kedvezményes 
áron. Előadó dr. Rosenberg-
né Grümvald Klára. Heten-
fctut 3 óra gyorsírás, 4 és' fél 
óra gépírás," havi tandija kü-
lön-külön 20—20 forint. A 
két tantárgyra együttesen 
beiratkozók tandija havi 28 
forint. Jelentkezni lehet a 
Délmagyarország kiadóhiva-
talában. 

— Megnvill az egyelem! 
könyvtári kiállítás, ünnepé-
lyesen nyilt meg az egye-
temi könyvtár kiállítása. Dr. 
Martonyi János iogikari dé-
kán üdvözölte a közönséget, 
majd Drittenbass Antónia a 
Svájci Könyvsegély nevé-
ben 807 kötet könyvet adott 
át, amelyet Koltai-Kasszner 
Jenő egyetemi tanár kö-
szönt meg és vett á t 

— Elkészült n városi 
straiulépüle! tetőszerkezete. 
Szombaton felkerült a zöld 
ág a városi strand most 
épülő egyemeletes modern 
strandépületére. ami azt je-
lenti, hogy elkészült a tető-
szerkezet. Az építkezés szor-
gosan folyik tovább és elő-
reláthatóan^ junius elsejére 
el is készül az épület, mely-
nek emeleti helyiségeiben 
közel 1200 személy számára 
lesz öltöző-vetkőzŐ helyiség, 
a földszinten pedig vendég-
lő és cukrászda lesz. A vá-
ros vezetői mindent elkö-
velnek, hogy a modern, új-
jáépített partfürdő valóban 
a széles dolgozó rétegek 
egészséges üdülését szolgálja 
majd. 
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— Erőszakért 8 hónap, 
sülésért nyolc liónap. A 
szegedi tőrvényszék Szalay 
tanácsa zárt tárgyalás után 

' nővel való erőszakoskodás 
büntette miatt nyolc hóna-
pi börtönbüntetésre ítélte 
Fekete István szegedi fiatal-
embert. 

— K'sipar! és huz pari 
fe'üyclő-í'g. Ér i es ü lésü n k 
szerint az iparügyi minisz-
ter azzal a gondolattal fog-
lalkozik, hogy a meglévő 
háziipari felügyelőségeit ki-
bővítésével kisipari és há-
ziipari fel ügye'őségeket ál-
lit fel a kisiparral kapcso-
latos hatósági teendők ellá-
tásával. Az erre vonatkozó 
intézkedések a közeli na-
pokban megjelennek. 

x Szünetel az áramszol-
gáltatás ma reggel 6 órától 
délután 2 óráig Fodoríelep. 
Ujsomogyileien és Újszeged 
területén javítási munkála-
tok miatt. Gyula és Aigner-
telepen áramszünet nem 
lesz. 

kerékpár 
60 éve legszebb legjobb, 
legolcsóbb t — K's-u. 3. 
Javítások tólállással1 

— Megérkeztek a tanyai 
vándorkönyviárak. A ta-
nyavilág kulturélelét nagy-
ban elősegítik és szolgálják 
a közelmúltban létesített: 
vándorkönyviárak. Szeged 
város területén eddig négy 
ilyen vándorkönyvtár mű-
ködött. Szombaton reggel 
megérkezett a fővárosból az 
a további hat vándorkönyv-
tár is, amelyek közül nz 
egyik Csengelén, a másik 
Ruzsajáráson, a többi ö l" 
töm ősön, Szentm ihálytel c-
ken, Nagyszéksóson és Fel-
sőközponton niükőrlik mai l . 
Az uj vándorkönyviárak 
hétfőn reggel indulnak" CT a 
tanyavilúgba. 

x Bálát, éretiséri vacsorál 
rendezze a Vigadó terrn-
szán. Minden este harcsás 
halpaprikás, tánc 

x Horgászok! Kertész* 
Keramit és a Gserzy Mihály-
utcai légiiagyárak gödrében 
való halászíitra jegyek Pille-
utca 28. szám alall kapha-
tók. Halászszövetkezet. 

x A Szegedi Ipartestület 
és a KIOSz helyi csoportjai 
elöád ássoroza' ának ke rété-
ben május 24-cn délután 6 
órakor az ipartestület nagy-
termében Herendi József a 
KIOSz budaepsti szücsipari 
szakosztályának elnöke 
tart előadást »Kisipar és a 
3 éves terv*. Minden kis-
iparos olt legyen. 

x Iparosok részére pet-
róleum-, benzin-iilalvánvoW 
átvehetők az ipartestületben! 
f. hó 24—29 dözölt. 29.-e 
után nem áll módunkban 
utalványt kiadni. Vezetőség. 

x Arany Doxa férfi karóra 
alkalmi árban olcsón eladó, 
Fisclier ékszerész. 

L e g i o b h 
cukora-át, csokoládét legelő-
nyósebben 

Kovácsnál 
Szeged, Tisza L.-körut '48. 

F i g y e l e m ! 
Mindenféle lakatosmunkát^ 
aulógénheggesztést, vágást, 
rendelésre szakszerűen ké-
szít és javít. Kész tűzhe-
lyeket raktáron tart. 

Agócsi Ferenc 
lakatosmester, Dobó-n. 62l>. 


